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ECO CHAPISCO é um adesivo plastificante, a base de copolímeros acrílicos compatíveis com cimento Portland, que promove elevada 

aderência do chapisco e argamassa ao substrato, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.  
 
 
PROPRIEDADES:  

 
ECO CHAPISCO possui propriedades adesivas de alto desempenho que proporcionam excelente aderência do chapisco e argamassas aos 
substratos. Confere plasticidade, ajuda na impermeabilização e minimiza o fissuramento por retração das argamassas.  
Pode ser usado em áreas externas ou internas. 
 
 
COMPOSIÇÃO:  
 

Dispersão aquosa de copolímeros acrílicos.  
 
 
APLICAÇÃO:  

 

 Chapisco de piso, parede e teto – manual, projetado ou em EPS; 

 Consertos de concreto aparente e de alvenaria; 

 Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização; 

 Regularização de pouca espessura; 

 Estucagem; 

 Como plastificante para gesso; 
 

PROPORÇÕES DE USO:  
 

 CHAPISCO / CONSERTOS:   
1 parte de cimento Portland.  
3 partes de areia média.  
Amolentar com solução de ECO CHAPISCO, preparada na proporção de 1:2 (ECO CHAPISCO: Água).  

 

 PISOS:  

1 parte de cimento Portland.  
1 parte de areia média.  
2 partes de pedrisco (3-7 mm)  
Amolentar com solução de ECO CHAPISCO, preparada na proporção de 1:2 (ECO CHAPISCO: Água).  

 

 REGULARIZAÇÃO DE BAIXA ESPESSURA:  

1 parte de cimento Portland.  
2 partes de areia fina.  
Amolentar com solução de ECO CHAPISCO, preparada na proporção de 1:2 (ECO CHAPISCO: Água).  

 

 OBSERVAÇÕES:  
Não deixar a massa muito fluída.  
Proceder forte adensamento,  
Evitar secagem rápida da argamassa aplicada  
Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.  
Preparar adequadamente a superfície 
Não utilizar o produto puro, como pintura. 
 
AGITAR BEM A EMBALAGEM ANTES DO USO 
 

CONSUMO APROXIMADO:  
 

Chapisco: Aproximadamente 300 ml /m² - em chapisco de 3mm 
Argamassa e regularização: Aproximadamente 400 ml / m² / cm 
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ARMAZENAMENTO:  
 

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor;  
Mantes nas embalagens originais e fechadas.  
 
 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:  

 
ECO CHAPISCO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com uso de EPI´s (luva e óculos). 
Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato 
com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e 
procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem. 
  
 
VALIDADE:  
 

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente. 
 
 
EMBALAGENS:  
 
Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg. 


